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PYRALIDI]\E!\.

Crambns ericellus llül>n. Ö7I. —Treils. IX. 1. 77, —
II. S. IV. j). 5i. —Zeil. C/iU. p. 20. — v. Hein Zü/isL p. 121.

Iti Friesland gevangen Ie Oldeherkoop in Augustus , door

Mr. J. H. Albarda (de Graaf).

Crambus vcrellus Zinck. in Genn. Mag. 2. 81. —Zeil.

Chil. p. 28. —V. Hein. Zünsl. p. 150. -- Cr. verellus ., var.'!

ohsciirior de Graaf, in Jìoiiwsfo/fen dl 5, p. 190, in do nool.

Gevangen in Julij en bel begin van Augustus. Noord-Holland:

Overvecn (Grebner) en in den llaarlemmerboul
, op eeno gras-

plaats lusscben baklioul (de Graaf). Gelderland: Ede (Lodcesen)

en Ooslerbeek (Backer .Ir.).

Men vergelijke bierbij bolgeen ik aanteekcndc in de Boirw-

stolJ'ini l. a. p. Sederi versebenen Zcller's MniKKiraphia en von

lleinemainis Zünsler., beide bierboven aangebaald. De laalsle

geefl eene uitvoerige bescbrijving van Cr. reretlns., die volkomen

op on/e exemplaren past. Bovendien zag Prof. Zeiler dezen
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winter hetzelfde individu, dat ik in de Bouwstoffen beschreef

en aan de heeren Stainton en Mann 1er bezichtiging gezonden

had, en hij teekende daarbij aan «ein wohl erhaltenes Exemplar

des Cramhns verellus». Dat Mann hei evenwel met een? als

Verellus bestemde, doet onderstellen dat het van den gewonen

vorm afwijkt, omdat men mag aannemen dat Verellus hem niet

onbekend zal zijn geweest. Wat daarvan zij, dit is zeker dat

al de inlandsche exemplaren, die ik zag en welke onderling

geen noemenswaardig verschil opleverden, niet kleiner, maar

veeleer grooter waren dan Cr. falsellus. Herrich-Schaefïer en von

Heinemann geven eene omgekeerde verhouding op en de eerste

beeldt deel V, fig. 157 eene Cr. verellus af, die ongeveer 1/3

kleiner is dan onze voorwerpen zijn, welke eene vlugt hebben

van 18 mm. Bovendien is de schuins tegen de dwarslijn ge-

plaatste witte vlak op hunne bovenvleugels niet halfmaanvormig

gebogen, zoo als op de afbeelding, maar regt. Zij loopt ook

niet door tot aan den binnenrand , maar te naauwernood tot aan

de vleugelvouw, terwijl niet die vlak, maar een boven haar

geplaatst vierkant vlakje tegen den achterrand aankomt (de Graaf).

Pempelia Betulae Göze. —Zeil. Isis 1848, p. 780. —
v. Hein. Zimsl. p. 1 5G. —Phycis oblaselia Treits, IX. 1 . 37. —
Phijc. holosericella F. v. R. Abbild, tab. 57. fig. 2.

Noord -Holland: een mannetje, op 29 Junij 186S, te Midden-

duin bij Overveen door den heer J. Kinkcr gevangen, is ook

door Zeiler gezien (de Graaf).

Epischnia farrella (PI. 1, fig. 1). Curtis, Annals et

Mag. of Nat Hist 2^ series Vol. v. p. 113 —Wood, Ind.

Meth. Supp. PI. 56, n". 1755. - Sta. Syst. Catal. 18i9 p. A

onder Aner. lotella en Man. of Brit. Moths 11. p. 168. —
Pologne, Ann. Sac. ent. Bolge 1864. p. 275. —Ep. leucoloma

Snellen, Tijdschr. v. Ent. 2«= ser. Dl. I. p. 61. —Werner,

Stett. Eni. Zeit. 1865. p. 153 (zonder naam). —Myelois La-

fauryella A Constant Ann. S. E. Fr. 1865. p. 189. pi. 7. f. 1.

In Tijdschr. v. Entomol. t. a. p. p. 42 abusivelijk opgegeven als

Epischnia leucoloma.
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Dat de bovenvermelde vlindersoort tot hel genus Epischnia

Hen -Sell, behoorde, is door mij op de aangehaalde plaats van

dit Tijdselirift juist opgegeven; ik dwaalde echter door haar

voor Epischnia leucoloma Ilerr.-Sch. te houden en zijne afbeel-

ding onnaauwkeurig te noemen. Het is Ep. Furrvlla Curtis,

die ook aan von Heinemann eerst na de uitgave van zijne

«Zünsler» (Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz,

2'* Ablh. Kleinschmetterlinge, liand I, Heft II, Braunschweig

186S) is bekend geworden.

De vier exemplaren, die ik voor mij heb, hebben cene vlugt

van 20

—

22 mm. (3 <?<?) 21 mm. (1 $) en zijn vrij slank gebouwd.

S[)rieten van het $ boven het verdikte wortellid met eene flaauwe,

buitenwaartsche bogt, die zes leden beslaat en aan de binnen-

zijde even zoo vele tandjes heeft (fig. \u). De sprieten zijn

verder dun en hebben eene fijne, gelijkmatige beharing die

korter is dan de breedte van den schaft. Bij de wijfjes ver-

toonen zij slechts eene uiterst (laauwe bogt even boven het

wortellid en eene zeer spaarzame, kortere beharing. Bijoogcn

duidelijk; zamengeslelde oogen groot en uitpuilend (fig. 1//);

hunne doorsnede ongeveer als de breedte van den schedel; deze

glad beschubd V'oorhoofd met eene stompe kuif van schubben;

de kleine bijpalpen liggen er van ouderen tegen aan (fig. 1c).

Zuiger lang, hoornig. Lipvoelers ruim o^ zoo lang als de door-

snede der oogen, naar beneden gewend, vooral het eindlid
,

dik en glad beschubd (fig. \d).

Thorax klein, ietwat plat, glad beschubd. Voorvleugels lang,

met flaauw en gelijkniatig gebogen voor- en regten binnen- en

achterrand; de binnenrand ter lengte van vijfzesden, de ach-

loirand ongeveer 1er lengte van een vijfde van den voorrand.

De achterrand is vrij schuin, de vlcugelpunt stomp doch duide

lijk. (Ie binnenrandshoek afgerond. De grondkleur van kop,

pali)cn , thorax en der fijn beschubde voorvleugels is een licht

muisgrauw (bij een enkel voorwerp wat tot het bruine over-

hellende) en op {\ii\\ thorax, in de worlelhclfl van cel \a en \b

en soms tegen den wortel van cel 2 , .l en i der voorvleugels

in het houtgele overgaande. Tegen den achterrand ziet men
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zwarte schubben. Het geheele voorrandsderde der voorvleugels

is verder donkergrijs bestoven en deze bestuiving tot de punt

verdeeld door eenen ruim een halven mm. breeden, helderwitten

langsslraal uit den wortel, welke eerst tegen het eind wat ver-

smalt. Tot even voor de helft van den vleugel beslaat deze

straal den voorrand, daar voorbij loopt hij er onder, boven zich

eene smalle donkergrijze streep vrijlatende. Op de d warsader

staan bij twee mijner exemplaren twee zwarte stippen schuin

onder elkander, bij een ecne, het vierde mist ze geheel. De

onderste zwarte slip is de grootste. Op een derde van ader I

staan nog twee zwarte stipjes overlangs en voor de fijne donkere

franjelijn eene dwarsrij van zes flaauwe donkere. Franje lang,

fijn, iets lichter dan de vleugel, door drie donkere lijnen over-

langs gedeeld; die der dun beschubde, lichtgrijze (tegen punt

en achterrand wat donkerder) ongeleekende achtervleugels bij

2 voorwerpen iets lichter grijs, bij 2 exemplaren bijna wit. De

achtervleugels zijn overigens groot, ruim tweemaal zoo breed als

de voorvleugels met duidelijke, stompe punt en ongebogen ach-

terrand, de voorrand is ruim anderhalfmaal zoo lang als de

binnenrand, de slaarthoek stomp, de binnenrand der middencel

op de bovenzijde lang behaard. Onderzijde iets lichter dan

boven, bijna eenkleurig, ongeteekend. In de voorvleugels ader

2

—

S ongesteeld, digt bij elkander om den binnenrandshoek der

middencel ontspringende, 6 en de gesteelde 8 en 9 uit de punt,

7 niet aanwezig, 10 en 11 kort, uit den voorrand der midden-

cel, 12 uit den vleugelwortel. In de achtervleugels komen ader

2 en de steel van 5, 4 en S uil den binnenrandshoek der

middencel, 6 en 7 uit de punt, 8 uil 7; ader 5 en 8 zijn vrij

kort. Achterlijf een vierde langer dan de achlervleugels , licht-

grijs, glad beschubd , bij den $ met eene korte, grijze staart-

pluim , bij het % aan de punt geel , met uitstekenden eijerlegger.

Poolen lang en dun, glad beschubd, gewoon gevormd en ge-

spoord, lichtgrijs, bij den $ de voorpooten aan den wortel met

een haarbosje (Snellen).
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Myelois advenella Zinck. iii Gcrmar's Mayaz. 5. p. lil.

18. —Treib. IX. 1. 18-i, X. .1. 27(ï. —Zeiler in Isis 18i8.

p 6G9. —H. S. IV. p. 97 en V. fig. ^JÜl. —Sla. Man. 2.

p. I7Ö. —V. Hein. Zünsl. p. 180.

Zuid-llullarid: de ontdekking dezer soort hier te lande hebben

wij te danken aan den heer J. C J. de Joncheere te Dordrecht,

die dit jaar (18G7) de rupsen, bij zijne woonplaats, op haag-

doorn {Crataetjus oxyacan(ha) gevonden heeft. Een der vlinders

kwam uit 29 Junij (de Graaf).

Homoeosonia binaevella (Plaat 1 , lig. 2). Ilübn. 585.

—

Zeil. Isis 18Ì8. p. G05. —Sta. 3Ian. p. 170. — v. Hein.

Zünsl. p. 198. —Pelrelta HS. IV. p. 106 (onder Binuevdla)

en V. flg. 81.

Noord-Holland: een $ op 18 Mei 1862 bij Amsterdam ge-

vangen door wijlen den heer Grebner.

Dit exemplaar is door mij op gezag van Mann in de Bouw-

sloffen als Myelois furcatella opgenomen (Dl. 5, p. 205). Nadat

von Heinemann's «Zünsler» in het licht waren verschenen , begon

ik evenwel bij raadpleging van dit werk, vroegeren twijfel aan

de juistheid dier determinatie bevestigd te zien , zoodat ik

Grebner's exemplaar met welwillende toestemming van den

tcgenwoordigen bezitter, den heer J. W. Lodeesen, aan Prof.

Zeiler opzond als Hont, binaevella. En het antwoord was : « die

richtige Binaevella ».

Ilcrrich-Schaeffer beeldt af liinaevella hg. 80 en eene af-

wijking fig. 81, onder den naam van Pelrella. Ons eenig in-

landsch $ gelijkt het meest op die afwijking, maar heell cene

vingt van 24 mm. en is dus merkelijk groolcr. Ook is de lichte

dwarsband voor den achterrand niet zoo rcgtlijnig als op de

afbeelding, maar ietwat naar dien rand gebogen.

Bovendien heeft het besproken exemplaar zwarte stippen langs

den achterrand, die op Hg. 81 ontbreken. Ik heb er de vol-

gende diagnose van gcinaakt.

Espans. alar. 2i nm». Alis anterioribus dilute cervinis costa
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late albida, maculis 2 (superiore magna gemina) transverse po-

sitis ante medium, punctisque 2 venae transversae, nigris; striga

postica pallida, subarcuata, utrinque fusco notata; margine pos-

tico punctis nigris notato. Alis posterioribus dilute fuscescenti-

cinereis; ciliis exalbidis (de Graaf).

TORTRICINEN.

Teras trista n a Hb. —v. Hein. Tori. p. 17. —Lofjiuna

Hubn. 217.

Zuid-Holland: een exemplaar gekweekt uit cene rups bij den

Haag op Salix repens gevonden ; uitgekomen 1 October 1 865

(Snellen). Gelderland : een exemplaar uitgekomen in September

1866; de rups te Velp gevonden op Viburnum (van Medenbacb

de Rooy Jr.)

Eene veranderlijke soort, waarvan ik alleen de twee vermelde

exemplaren zag. Omtrent de bestemming verkeerde ik dan ook

in het onzekere; maar Zeiler brengt ze beide tot T. Iris fana.

De teekening op de bovenvleugels is dan ook zoo als v. Heine-

mann die beschrijft, dat is te zeggen: een donkere lijn, die

het wortelveld afsluit , een zwart punt in de vleugclvouvv , een

donkere band , die uit den voorrand ontspringt en een drie-

hoekig vlekje daarachter, 't welk bij de Rooy's exemplaar in

den band wegvloeit. De kleur der bovenvleugels van het exem-

plaar van Snellen is roestgeel, de teekening roodbruin. De kleur

van het andere voorwerp is blaauwgrijs , de teekening paars-

bruin. In de drie figuren van Herrich-Schaeffer, door v. Hei-

nemann aangehaald , heb ik onze twee inlandsche exemplaren

niet kunnen herkennen. Van Hübner's afbeeldingen, komt de

aangehaalde figuur het best met Snellen's voorwerp overeen

(de Graaf).

Teras rubidana H. S. IV. p. 146. fig. 528.

Zuid- Holland: een exemplaar bij Hillegom, 12 Julij 1865,

door den heer Kinker gevangen, wordt ook door Zeiler voor

Rubidana H. S. gehouden.
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V a r. S e 1 a S a n a II. S. IV. p. 1 17. fig. 570. —v. Hein Tort. p. 27.

Zuid-Holland: Wassenaar, April (Snellen). —Noord-Holland: in

middenduin hij Overveen, 8 Julij. —Ulreclil: hij Amersfoort,

51 Julij (Lodeesen). —Gelderland: 51 Julij te Ooslerbcek uit

berken geklopt. (Snellen). —Beekhuyzen, 25 Julij (Lodeesen), -

Roosendaal, in Julij (de Graaf). —Velp (de l\oo v. W.).

Hoewel de mogelijkheid niet verwerpende dat Terus rubiduna

met de var. Selasana lot de zeer veranderlijke Teras ferrugana

konden hehooren, is het toch zeker dat de bovenvermelde voor-

werpen zich van Ferrugana onderscheiden :

1'^. door de dikke zwarte stip in den vouw der voorvleugels;

2®. door de bleek ledergele kleur;

5". door de korte vleugels
;

i*^. door vrocgeren vliegtijd , al hetwelk v, Hcinemann als

specifieke kenmerken zijne Selasana opgeeft. Bovendien zijn al

de bovengemelde exemplaren kleiner (14 —IG mm.) dan Ferru-

gana (16 —19 mm.). Dat de genoemde zwarte stip ook bij

Ferrugana aanwezig is, doch meest door het afvliegen verloren

gaat, zoo als Zeiler (in litt.) meent, is stellig niet zoo, daar

gekweekte, onafgevlogen Ferrugana'?, geen spoor daarvan ver-

toonen en de bovenvermelde voorwerpen van Selasana bij welke

die zwarte slip goed ziglbaar is, allen door uilklopping enz. ver-

kregen zijn en dus min of meer gevlogen hebben; terwijl het

exemplaar dat in April gevangen is en dus blijkbaar overwinterd

had , de slip mede duidelijk heeft. Zoolang dus geene meer

overtuigende bewijzen voor hel tegendeel worden aangevoerd,

houd ik Ruhidana voor afzonderlijke soort (Snellen). Hiervoor

schijnt ook hel volgende te pleiten. Toen ik nam. dezen zomer

bij mijn' vriend de Iloo van Weslmaas logeerde, zag ik aldaar een

vlinder van Selasana gekweekt uit eene rups door hem Ie Velp op

een' eik gevonden den 51 sien Mei 1867. Volgens eene korte aantee-

kening was die rups licht groenachtig geel en deed denken aan de

rups van f'himabacche phrgganella. Mr. de Koo v. W. had dus in

haar geenszins de rups van 7'. ferrugana herkend , ofschoon hij

deze meermalen gekweekt had. Hel diertje werd 9 Junij pop en de
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vlinder kwam te voorschijn 24 Junij tl. a. v. Hij heeft de ge-

wone 3-vlekkige voorrand vlak, in welks onderste vlekje een wit

puntje zigtbaar is. De stip in de vleugelvouw is donker zwart.

Dat Guenée {Ind. Method. \>. \ o) onze Sela sana als Brachiana

Freyer beschrijft, acht ik zeker. Of echter Brachiana Freyer

onze Selasana is, moet ik in 't midden laten, omdat ik dat

werk (Neuere Beitr.) niet bij de hand heb. Aan de opmerking

van Guenée dat Fischer von Röslerstamm onder de vele afwij-

kingen van T. ferrugana^ die hij afbeeldt, geene enkele Sela-

sana heeft opgenomen , is minder waarde te hechten dan men

oppervlakkig zou meenen , wanneer men den tekst leest. Se-

lasana is hier te lande geene zeldzaamheid. Door kweeking

zal moeten uitgemaakt worden of wij te regt of ten onregt

Selasana van Ferrugana hebben afgezonderd (de Graaf).

Tort rix centrana Herrich-Schaeffer , Neue Schmellerl.

fig. 34. —V. Hein. Tort. p. 38.

Zuid-Holland: op 12 Julij 1867 was de heer de Jonche* re

zoo gelukkig twee mannetjes dezer zeldzame soort bij Dordrecht

Ic vangen. Zij hebben de kenmerken van het subgenus Idio-

graphis van Lederer. Bij v. Heineniann's beschrijving der soort

heb ik dit op Ie merken, dat de zijde-glanzende bovenvleugels

der twee vermelde exemplaren niet overal met een roestbruin

net overdekt zijn. Zij hebben integendeel een eenkleurig , bleek

okergeel, wortelveld, dat van boven door den bruinen voorrand

en van buiten in schuine rigting door donkere schubben is

afgesloten , zoo als op Herrich-SchaefTer's aangehaalde figuur
,

hoewel die gele kleur zich niet zoover uitstrekt als dàâr, maar

bij het eeue exemplaar op 1/5 der vleugellengte, en bij het

andere kort voor de dwarsader- punten ophoudt. Bovendien

slaan die twee punten op cene bleek okergele plek, waarvan het

donkere net als 't ware is afgewischl, ter p'aatse waar de \leu-

gels geknakt zijn.

Herrich-SchaefTer's figuur 54 stelt een mannetje voor. Dat

de bovenvleugels nog breeder zouden zijn dan door hem is

afgebeeld, zoo als hij in den tekst opgeeft, vindt ik bij onze
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cxcini)larcii niet l)cvestig(l. v. Ileincinann geeft dan ook op dat

de bovenvlcugels naar buileii weinig breeder worden. De palpen

van de aangehaalde figum" zijn veel te kort. Bij onze excm-

j)Iaren zijn zij tweemaal langer dan de kop, horizontaal geplaatst,

van binnen bleek okergeel , even als bet vvorlelveld, en van

bnilen met grove bruine haarschubben bedekt.

Dal Lozop. aUcvnaiiü Steph. , Illusi, tab. 35, lig. .1, onze

soort zoude zijn kan ik llcrrich-Schaelïer, niet toegeven. In

zijne Sijsl. Bearh^ IV. fig. 375 beeldt hij het ? af van T. cenlninu^

hetwelk mij onbekend is (de Graaf).

Tort rix di ver sa na. Hübner 251. —Treits. Vili. 17G. X.

ö. 64. —H. S. IV. p. ICI. (ig. 50-52. —v. Hein. Tort. p. il.

Zuid-Holland: twee exemplaren, van de kleur van Herrich-

Schaefler's figuur 52, bij Leiden in Julij uit vruchtboomen ge-

klopt. «Zij behooren , schrijft Zeiler, tot de donkere variëteit,

die ik eens talrijk uit kersenboomen klopte, terwijl de gele

meer legen olmen voorkomt. Als TrunsUana ontving ik deze

variëteit uit Engeland». Het is blijkbaar ook deze variëteit, die

door Guence als Tort. transUamt wordt beschreven in zijne Ind.

Method. Kurop. Microl. (1(Si5) p. 4 (de Graaf).

Tort rix vi bu mana W. V. —v. Hein. Tort. p. iS.

Noord Holland: een J mei eenklcurige, zijdc-glanzende, groen-

achlig graauwe bovenvlcugels, op 8 Julij 18G7 door den beer

Lodeesen uit eene rups gekweekt, die hij in Middenduin bij

Overveen, op Salix repens had gevonden (de Graaf).

Phthcochroa rugosa na Hiiljn. 84. — v. Hein. Tort.

p. 'JO. —M'ilkins. Tort. p. 281. pi. 2. fig. 0.

Gelderland: een exemplaar in Mei bij Ouslcibcek gevangen

door den heer van Woerden (Snellen).

Hclinia duplyna Iliibn. 221), 230.- U.S. IV. )>. 222. -
V. Hein. Tori p. 05.

Gelderland: Ainheni, in Mei, door den beer van Medenbach

de Kooy gevangen (Snellen).
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Pent h ina betulelana Haw. —Wood. fig. 887. —Wil-

kins. Tort. p. 22. —Sta. Man. II. p. 195. —v. Hein. Tori.

p. 107. —de Roo v. W. , in 't werk van Sepp, 2^ ser. Deel 2.

p. (So. pi. 15.

Zuid-Holland : jaarlijks enkele exemplaren in 't laatst van Julij

en in Augustus (vooral in de eerste dagen) uit berken geklopt

onder INoordwijkerhout en in de berkenpannen der Wassenaar-

sche duinen (d. G); Lisse 25 Julij (Kinker). Gelderland: Voorst,

Julij (Wttewaall) en Wolfhezen 1 Aug. uil berken geklopt (Snellen),

Velp (d. R. V. W.).

Over de levenswijze, zie de Roo v. W. t. a. p.

Pen thin a praelongana Guence Ind. method. Microl

p. 18. —Wilkins. Tort. p. 2i. pi. 1. fig. 2. —WoodInd. Addit.

fig. 1775. — v. Hein. Tort. p. 107. —Betuletuna H. S. IV.

p. 250. fig. 251 , 252.

Gelderland: Velp, in Junij, (d. Roo v. W.); Apeldoorn, 24

Junij 1867 uit elzen en berken geklopt (Snellen) ; Nijkerk (v.M.

de Rooy). —Volgens de auteurs komt Praelongana zelden voor.

Eerst verleden jaar (1866) is zij hier lande ontdekt door Mr.de

Roo V. W. en ook dit jaar heeft hij er exemplaren van gevan-

gen, zoo als mij bleek, toen ik dezen zomer zijne verzameling

zag (de Graaf).

Penthina sauciana Ilübn. 505. —H. S. IV. p. 229. fig.

181. —Wilk. Brit. Tort. p. 51. —v. Hein. Tort. p. 108.

Gelderland: Wolfhezen, 6 Augustus 1865, een afgevlogen

exemplaar uit Vaccinimn Myrtilliis geklopt (Snellen); aldaar in

Junij 1866 een andei- exemplaar door den heer van Medenbach

de Rooy gevangen (de Graaf).

Penthina metallicana Hübn. — v. Hein. Tort. p. 119.

Gelderland: Nijkerk, een exemplaar (van Medenbach de Rooy),

met zeer eenkicurige , olijfgele, zwart bestovene bovenvleugels,

waarop een breede zwartgrijze, onduidelijk begrensde midden-

band en loodkleurige lijnen. Het is, zoo als Zeiler schrijft,

eene «recht auffallende var. wie ich sie noch nicht sah» (de Graaf).
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Penthina dccrepilana H. S. IV. p. 210. fig. 222. —
V. Iloin, Tuvt p. 128. —Sen'coris bifusciana Wilk. Uril. Tort.

p. 274.

Gelderland: twee <? c? le Wolfhezcn, 2i Junij 186G, uil Pinus

sijlceslris gcklopl (van Medeiihach dc Rooy). Zij hebben een

Conchylis-achlig aanzien. Bij hel cene $ zijn de bovenvleugels

ecnigzins glanzend zilverwil. Bij het andere zijn zij dof wit en

gelijken meer op Henich-Schaelï'er's afbeelding (de Graaf).

Penthina Ilercyniana Tr. Vili. lôO, X. 5. 78. —v. Hein.

Tort. p. 151. —Coccyx claiisfhaliana II. S. IV. p. 220. fig. loi. —
Ralzeb. Forst Ins. 11. lab. 12. fig. 2.

Geldeiland: Velp, 10 Junij 18G6, bij Larix (de Roo van

Wcslmaas) en aldaar 1 Junij gevangen door v. Medenbach de

Hooy (de Graaf).

G r a p h 1 i l h a mi c r o g a mrn a n a Guenée , Ind. Metli. Europ.

Microl. p. 5i. — 11 S. IV. p. 2o7. fig. 291. — v. Ilein. Tort.

p. 180.

IVoord-Ilolland : Middenduin bij Overvecn , legen den avond,

ill Junij, verscheidene exemplaren (Kinkcr, Lodeesen).

Zeiler, die van onze exemplaren zag, vermoedt dat de rups

in de vruchten van Ononis spinosft leeft.

Naar onze exemplaren Ie oordeelen is Herrich-Schaen'er's af-

beelding niet naauwkeurig. De kleur is wat te groen, de don-

kere goldijnljes, die deze soort kenmerken, onlbrekcn en de

voorlsle voorrandhaakjes, die zich op onze exemplaren in hel oog-

punt vereenigen , zijn niet weergegeven. Ook is de spiegel wat

al te geel (de Graaf).

Grapholilha lom ia na Zeiler. Nov. Spvc^

Zuid -Holland : llilicgom, öl Mei 18Gö, een ^ i^Kinker).

Wij hebben de determinalie dezer nog onbeschreven soori aan

de welwillendheid van Prof. Zeiler te danken, die daarbij hel

volgende aanteekende :
<- Ik heb een voorwerj) dezer zeldzame

soort , die ik drie- of viermaal legen pijnboomen (Kiefern) ving
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en ook uit Koningsbergen in Piuissen ontving , aan Heinemann

gezonden om den naam te welen te komen. Hij antwoordde

mij dat deze Tumiana Mus. Zeil. nieuw voor hem was en hij

ze voor zijne «Nachträge» beschreven had.

Op ons verzoek echter heeft Prof. Zeiler zelf cene beschrijving

gemaakt van zijne Tomiana^ die in dit deel van ons Tijdschrift

zal worden geplaatst (de Graaf, Snellen).

Grapholitha coni fera na Ratzeburg, Forsl-/ns. il. \). ^17.

tab. 12. fig. 1. —H. S. IV. p. 266. —v. Hein. Tort. p. 187. —
Separatana H. S. IV. fig. o22.

Gelderland: een <? , op 17 Junij 1867, te Wolfhezc uit

Pimis sylvestris geklopt (Snellen).

T I rv E I N E IV.

Semioscopis avellanella Hübn. 27?. —H. S. V. p. 114.

lig. 555 (?. —Frey p. 9.

Gelderland: Roscndaal, in Maart, een c? en te Velp, in April,

een ? gevangen door van Medenbach de Rooy Jr, (de Graaf).

Tinea argentimaculella Stainton , Syst. catal. (1849)

p. 6; Ins. Bril. p. 56; EntomoL Annual for 1868. p. 15. —
Frey p 28. —v. Heyden , Entotn. Zeit. 1865. p. 106. —
Xysmatodoma argentimaculella Zeller, Linn, Ent.Wl. p. 566.

—

H. S. V. p. 89. fig. 600.

Zuid-Holland. Op 7 Augustus 1867 heb ik op het builen

van Dr. Evcrwijn te Noordwijk een zeer gaaf mannetje dezer

soort gevangen , terwijl een tweede exemplaar mij ontsnapte.

De dierljes hadden zich verscholen tusschen de wortels van

seringen en kurk-ijpen , die door de uit mos, gras enz. be-

staande bovenbekleeding van een zandwal hingen , waarvan het

zand aan de eene zijde verstoven was.

Met Frey zie ik duidelijk vier palpen die glanzig
,

geelachtig

wil van tint zijn. De bekleeding boven op den kop is donkergrijs.

Herrich-Schaelï'er kleurt ze, in strijd met zijn tekst, geel. De
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door lieiii misteekende bovenvlcugcls zijn aan de punt afgerond,

ietwat glanzend, grauwachlig zwart; de eerste zilveren hand is vol-

komen, een weinig gebogen, met de holle kani naar den vleu-

gelwortcl gekeerd en in de vlcugelvouw van een fijn donker

slrcejijc doorsneden ; die hand loopt dus niet regt zoo als op

Herrich-SchaelTers figuur. De tweede hand , waarvan de auteurs

Miclding maken, is lot een voorrands- en hinnenrandsvlekje he-

j)crkt. Zeer duidelijk is ook «the silver spot near tiie anal

angle», waarvan Slainton spreekt. Ilerrich Seliaefler plaatst die

slip tegen de franje op zijne afbeelding. Op mijn exemplaar

staal zij in het vleugelvlak in schuine lijn midden tusschen de

hinnenrands- en voorrandsvlek. Drie zilveren punten om de

vleugelpunt (de Graaf).

Ne moto is s ca hi os e 11 us Scop. —Treits. IX. 2. liG. —
Slaint. Ins. Bril. p. 52. —fl. S. V. p. 97, fig. 229. - Frey p. 45.

Gelderland : te Beck hij Nijmegen gevangen door den lïaron

Lewe van Middelstum , in Junij 1867. Het exemplaar i)erust

thans in de collectie van den heer van Medenbach de Uooy, die

het mij 1er determinatie toezond (de Graaf).

T beri slis eau del la L. —Slaint.' 7;?.ç. Brit. \i. IA
-^

Manual

p. 515. - Callrella Hiìbn. 109. —Treits. IX. 2. il; X. 5.

190. — II. S. V. p. 152. —Frey p. 78. —Acinacidella Wood

Ind. Meth. (ig. 1529.

Gelderland: op 15 Junij 18Gi Ie Arnhem gevangen door den

heer van Woerden. De meeste auteurs geven een latercn vliegt ijd

op. Veergelijk echter Treitschke X. 5. 191 (de Graaf).

Depressaria hypericella Tr IX. 1. 250. —ZqU. Linn.

Ent. IX. p. 2i2. —de Graaf, Tijdsch. v. Ivnl. I. p. 5 4 (onder

ronlerminclla). —Sta. Ins. B. p. 90; iSal. Ilisl. VI. p. 101.

j)!. 5. fig. 1. — Frey p. 85.

Zuid-Holland: een exemplaar is door den heer Snellen ge-

kweekt, 10 .lulij 18G5, uit eene rups bij den Haag gevonden

op J/ypericum perforafnm (<le Graaf).
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Depressaria Pimpinellae Zeil. Isis 1859. p. 496;

Linn. Ent. IX. p. 298. —Staint. Ins. Br. p. 95; Nat. Hist.

VI. p. 147. pi. 4. flg. 2. ^

Gelderland: le Halert bij Nijmegen is in Augustus 1866 een

exemplaar gevangen door den heer Snellen (de Graaf).

Depressaria badiella Hübn. 92. —Sta. /w*. /?r. p. 99.

—

H. S. V. p. 128. fig. 447. —Zell. Linn. Ent. IX. p. 306. —
Frey p. 90.

Utrecht: Soest op de heide gevangen, 25 Augustus 1866,

door den heer Kinker (de Graaf).

Depressaria pastinacella Sta. Ins. Br. p. 99. —Dis-

cipunctella H. S. V. p. 128. fig. 446.

Gelderland: bij Arnhem op het lange water (van Medenbach

de Rooy). Het exemplaar is door Stainton zelf bestemd (de Graaf).

Gelechia nigra Haw. — Sta. Ins. Br. p. 107. —Cautella

H. S. V. p. 182. fig. 509.

Zuid-Holland: langs den duinkant bij Wassenaar twee exem-

plaren op Lychnis., 16 Julij 1865 (Snellen). Ik had reeds in

de Bouwstoffen, deel 5, p. 544 mijn vermoeden te kennen ge-

geven dat deze soort hier Ie lande voorkwam (de Graaf).

Gelechia vulgella W. V. —Sta. Ins. Br. p. 119; Man.

2. p. 556; Nat. Hist. IX. fig. 5. tab. 5. —H. S. V. p. 169.

fig. 500. —Frey p. 120.

Gelderland: Nijkerk, in Julij 1862 (van Medenbach de Rooy).

Het exemplaar van den heer v. M. de Rooy heeft, even als

Duitsche voorwerpen, die ik van Mann ontving, een Stai zwarte

punten op de bovenvleugels geplaatst, zoo als doof Henich-
Schaeiïer is afgebeeld. G. vahjella gelijkt veel op G. dodecellaL.',

maar o.a. is er verschil in den vorm der ondervleugels, zoo als

Herrich-Schaeffer in figuur 500 en 501 heeft aangegeven. Even-

wel moest de vleugelspits van fig. 500 ietwat langer zijn (de

Graaf).
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Gelee !i ia scalcila Scop. —Aleella Sta. Ins. Br. p. 128;

Man. 2. p. oil. —H. S. V. p. 1G3. —Alternella Huhn. loi. —
Wood 1229. —Bicolorella Tr. I.\. 1. 253; X. Tk 203.

Gelderland: Beck, bij Nijmegen, 10 Junij I8GG (van Meden-

hach de Rooy (de Graaf) '.

Gel cell ia an thy li del la Hübn. 550. —Staint. Ins. Br.

p. 155; Man. 2. p. 5ii; Nal. Ilisl. X. pi. 14 üg. 1. p. 210;

Entomol Annual for 1868, p. 25. —H. S. V. p. 195. fig. 52."). —
Frey p. 128. —v. llcyd. Ent. Zeit. 1801. p. 5G.

Gelderland: hij Arnhem op het lange water, o Jnlij 18GG,

een mainietje gevangen (v. Medcnhach de Rooy) , hetwelk geen

geel vlekje heeft in den hinnenrandshoek der bovenvlcugels (de

Graaf).

Gelechia superbeUa Zeiler, Isis 1859. p. 202.-11. S.

V. p. 188. fig. 546. —Frey p. 152.

Holland: op verschillende plaatsen in en langs de duinen, in

Mei (Boogaard , Snellen , Weyenbergh).

Zeiler zag van deze exemplaren. Zij hebben cene vingt van

7 à 7,5 mm. en zijn dus ongeveer 1/5 kleiner dan Gel. (ierma-

rella Hübn., die 10 mm. vlugl heeft en waarmede zij overigens

veel overeenkomst hebben. De o\) Hcrrich-SchaelTer's plaat aan-

gegeven vlugt van SuperbeUa moet 1/5 minder zijn, naar onze

voorwerpen te oordeelen (de Graaf).

' Te oordeeleu naar ccii ijcmiilaar door v. M. de Rooy, op 27 .Tunij 1806, bij

Arnliem op het lange water gevangen en 't welk tot (Jcl. iujuldla of G. vorticella

behoort , moet een vau beide inlandsch zijn. Wulkc , dnrf ik evenwel niet te be-

slissen. Zijn het twee soorten ? De beschrijvingen zijn zoo onbestemd dat men niet

wctt waaiaan zieh te houden. Ook de toc-zeuding van de Rooj's exemplaren aan

Prof. Zeiler gaf gceue voldoende uitkomst. Deze sehreef mij daaromtrent het volgende:

" 15ij menig exemplaar moet men noodzakelijk in twijfel slaan of men liet tot

M ]'orticeUa of tot Ligulella zal rekenen, ofschoon de uitersten geen twijfel toelaten.

" Daarom wilde ik ze als eene soort aannemen ; maar Fischer von Höslerstainm , die

" niet gemakkelijk variëteiten tot soorten vcrliief, streed voor het soortregt als pro

" aris et focis en beriep zich op de verschillende levenswijze der rupsen in de natuur
,

" die ik evenwel nog niet heb waargenomen. Op mij maakt 52 (het exemplaar van

« V. M. de Rooy) den indruk als of liet tot Liijulella behoorde • (de Graaf).
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Ypsolophus sabi nellus Zeiler, Isis 1850. p. 190. —
Gelechia sabinella H S. V. p. 165. fig. 468, 469. —Frey p. 154.

Utrecht: Soest op de heide, 25 Augustus 1866, een zeer

scherp geteekend wijfje door Kinker gevangen (de Graafj.

Oecophora sulphurella Hübn. 150. —Tr. IX. 2. 60.—

H. S. V. p. 159. —Frey p. 156.

Gelderland: Wolfheze, 24 Junij 1866, een exemplaar uil

Pinus sylvestris geklopt (Snellen), hetwelk vrij sterk is afgevlo-

gen. Zeiler, die het in weerwil daarvan als O. sulphurella her-

kende, meldde er bij dat deze soort slechts in het gebergte zoo

laat in goede exemplaren voorkomt (de Graaf).

Oecophora fulviguttella Zeil. fsis 1859. p. 195. —
H. S. V. p. 140. —Frey p. 159.

Zuid-Holland: een exemplaar op 26 Augustus 1866 bij Rot-

terdam , uit het rieten dak eener turfschuur geklopt (Snellen).

Gelderland : Arnhem , Langewater , bij eiken in Augustus (v.

Medenbach de Rooy).

Op eerstgenoemd voorwerp staat een « gelbes stricheichen in

der Falte». Cf. Herr.-Schaeff. L l. (de Graaf).

Oecophora cinnamomea Zeil. Isis 1859. p. 192. —
H. S. V. p. 159. flg. 415.

Gelderland: Velp, 28 Julij 1866, door v. Medenbach de Rooy

gevangen (de Graaf).

Argyresthia glaucinella Zell. Isis 1859. p. 205;Ziww.

Ent. II. p. 265. —Sta. ins. Dr. p. 185. —II. S. V. p. 277.

fig. 649.

Gelderland : te Velp gevangen door van Medenbach de Rooy

(de Graaf).

Argyresthia illuminatella Zell. Isis 1859. p. 205;

L. Ent. II. p. 291. —H. S. V. p. 271. tab. 86. fig. 685 (moet

zijn 655). —Frey p. 195.

Gelderland: Velp, bij eiken, 8 Junij (d. Roo v. Westmaas) en
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bij Arnhem (v. Medenbach do Rooy). Een dier exemplaren is

ook door Stainlon bestemd (de Graaf).

Gracilaria falconipcnnella Ilübn. ôl7. —Tr. IX. 'i.

'200. —Zeil. Linn. Eiif.U. p. 325. —Staint. Ins. Br. 106.—

If. S. V. p. 287. Hg. 727.

Gelderland : Ie V'elp in het najaar (v. Medenbach de Rooy)

een exemplaar , door Zeiler gezien en gelijk aan dal door

llerrich SchaelTer afgebeeld (de Graaf).

Euspilapteryx Ononidis Zeil. Isis 1859. p. 200; Linn.

Eni. II. p. 558. —Slaint, Ins. Br. p. 200; Nal. Hist. Graci-

laria VIM. 1. p. 17i. pi. 5. fig. 1. - H. S. V. Hg. 733, —
Frey p. 2i0. —Ononidella W. S. V. p. 202.

.\oord-Ilolland : Middenduin bij Overvecn den 2P" Junij ge-

vangen door Kinker (de Graaf).

Gerisci urn cuculipen nellum Hb. —Tr. IX. 2. 20i. —
Slainl. Ins. Br. p. 202. —Zeil. Linn. Ent. II. p. 570. —H. S.

V. p. 283. —Alauddlum H. S. V. fig. 718.

Gelderland: Velp, de rups op liguster en fransche seringen

en de vlinder in Augustus gevangen door v. Medenbach de Rooy

(de Graaf).

Ornix avella nella Staint. Ins. Br. p. 20i ; Nat. Hist. Ornix

VIII. 1. p. 280. fig. 1. pi. 3. —Frey, Limi. Ent. XV. p. 23. —
Wocke, Berichte des Thüringischem Tamclioereins 1837 p. 75, 74.

Drenthe: Mr. .1. H. Albarda heelt de rups in October bij

Gieten op Cortjliis avellana gevonden en de vlindertjes in Mei

daaraanvolgende uitgekregen. De soort is ook in Gelderland Ie

Velp gevangen door v. M. de Rooy (Snellen).

Ornix Betulae Staint. Ins. Br. p. 20 i ; Nat. Hist. Vili.

1. p. 202. pi. 2. fig. 2. —Frey, Limi. Ent. XV. p. 55. —
Wocke Ber. des Thür. Tauschver. 1837 p. 74.

Zuid-Ilolland : de rups in October bij den Haag op Betulus alba :

de vlinder in hcl laatst van April en begin van Mei daaraan-

volgende (Snellen).

6



66 M 1 e R o L E 1' I I) o I' T E R A

.

Coleophora alcyonipennella Rollar. —Zell. Linn. Ent.

IV. p. 208. —Staint. Ins. Br. p. 211. - H. S. V. p. 229.

fig. 665.

Gelderland: Lanijcwaler bij Arnhem, 20 Mei 1866 een man-

netje door V. Medenbach de Rooy gevangen en door Zeiler ge-

zien (Snellen).

Coleophora deauratella Zeil. his 1846 p. 295. n\ 2;

Linn. Ent. IV. p. 204. —Staint. Ins. Br. p. 210. —H. S. V.

p. 229. fig. 664. —Frey p. 203.

Utrecht: een % 28 Julij 1867 bij Abcoude gevangen. De

sprieten zijn eenkleurig , ongeringcld ; de spits is wit en aan den

wortel zijn zij tot 1/5 harer lengte door koperen en purpere

schubben verdikt en dus verder dan door Herrich-Schaeffer is

voorgesteld (Snellen).

Coleophora virgatella Zeil, Hnn. Ent. IV. p. 291. —
H. S. V. p. 247. fig. 717// (alleen de zak).

Zuid-Holland: Noordwijk, 16 Julij 1864 (Kinker). Door

Zeiler bestemd. Hij schrijft ten opzigte dezer soort dat zij

dikwijls zoo licht van grondkleur is dat hij haar van de volgens

den zak stellig specifiek verschillende C. chamaedryeUa niet kan

onderscheiden (Snellen).

Bedellia sommulentella Zeil. —Staint. Ins. Br. p.

226. —H. S. V. p. 57 en 556. fig. 819. - Frey p. 265.

Friesland : de rupsen door Mr. Albarda gevonden te Jelsuni

in het begin van September in de bladen van Convolvulus

Sepium j- de vlinders kwamen in het laatst dier maand uit. Bij

vergelijking met deze voorwerpen heeft Herrich-Schaeffer's figuur

te spitse bovenvleugels. Zij zijn ook niet alleen aan de vleugel-

punt , zoo als daar wordt voorgesteld , maar over de geheele

lengte , minder evenwel op den lichteren binnenrand , met

donkere schubben bestrooid (de Graaf).

Elachista nigrella Haw. — Staint. Ins. Br. p. 254. —
Frey, Linn. Ent. XIII. p. 255.
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Zuid-Holland : een exemplaar bij Rotterdam in Mei (Snellen).

Friesland : in Jiilij te Wommels (Albarda).

Zeiler bestemde deze exemplaren, die ik vroeger, om de

groote overeenkomst van verscheidene verwante soorten en de m. i.

verwarde synonymie niet in de Bouwstoffen heb vermeld (Snellen).

Elachista obscurella Stainl. Ins. Br. p. 257. —Frey

rAnn. Ent. XIII. p. 247.

Gelderland: Velp , op klaverland in Mei (v. Medenbach de

Rooy). —Friesland: 6 Junij bij Lckkum een exemplaar op eene

moerassige plaats (Albarda).

Een dier Geldersche voorwerpen is door Stainton bestemd

(Snellen).

Elachista Paludum Frey, Linn. Enl.XlW. p. 285. n°. o9.

Zuid-Ifolland : in het laatst van Julij een aantal rupsen in

Carex
.,

bij Rotterdam, in een moerassig boschje gevonden. De

vlindertjes zijn uitgekomen van 16 Augustus tot 1 September

(Snellen).

Volwassen rupsen zijn 9 tol 10 milUmeter lang, smal, aan de

eerste ringen achter den kop iets breeder, doch overigens de

zijden parallel; de kleur van het lijfis groenachtig grijs, over den rug

loopt cene fijne witte lijn en op zijde van de borstringen staan

witte vlekjes (aan beide zijden twee); de kop is zwart; de voor-

pooten of kleur van den buik heb ik niet beschreven. Het popje,

op de wijze der Pieriden vastgehecht, zonder een tentje van

spinsel boven zich
,

gelijk de rupsjes van Elnchisla Pone Staint.

Ie maken, is bleekbruin, kanlig, met een paar donkerbruine

langslijnen.

Dikwijls ziet men twee mijnon naast elkander in de Carex-

hladcn; de mijnen zijn vrij breed en de uitwerpselen der rupsen

vervullen de gehcele mijn.

Hel vlindertje, dat eene vlugt van 8^ tot 10 mm. heeft, bezit

een van de overige inlandsche Elachistcn tamelijk afwijkend voor-

komen en doet aan cene Ornix of groote Lilhocolleet denken.

Uit den wortel der bruingrauwe voorvleugels komt namelijk eene
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schuin naar den binnenrandshoek gerigle witte lijn, die onge-

veer tot twee derden van cel IA in de vleugelvouw loopt en in

het midden door een zwart blokje is afgebroken, terwijl om de

vleugelpunt langs voor- en binnenrand eenige witte, min of

meer spitse vlekjes staan, en eene zwarte schubbenlijn de franje

tot aan den binnenrandshoek deelt.

De kleur van kop en palpen is een onzuiver wit, de sprieten

zijn donkergrijs, de schouderdeksels vuilwit. De kleur van den

rug rigt zich naar die der voorvleugels, welke in het algemeen

bruingrauw zijn, donkerder of lichter; bij een paar lichte exem-

plaren is het grauw tegen de vleugelpunt zoo sterk met donker-

okergele schubben gemengd, dat de bruine lint de overhand

krijgt; een derde, nog iets lichter grauw voorwerp, is op het

achterrandsderde bepaald okergeel.

De teekeningen bestaan uit het volgende : vooreerst de vermelde

witte wortellijn, welke min of meer spits eindigt, doch aan den

wortel steeds dunner is en achter het min of meer langwerpige

en schuine zwarte blokje altijd breeder wordt; dan komt een

wit blokje aan den voorrand op twee derde, dat eenigzins schuin

naar den binnenrandshoek staat , wortelwaarts door een naar

binnen spits toeloopend koolzwart streepje is afgezet, en vier-

kant, van onderen regt afgesneden is of spits toeloopt. Geheel

aan de punt, tegen de achterrandfranje aan, staat grootendeels

in de voorrandsfranje, een spits, wit streepje, fijner dan hel

eerste en ook schuin, doch in tegenovergestelde rigting van het

eerste , terwijl aan den binnenrand , in den binnenrandshoek

een wit driehoekje wordt gezien. Op de beide laatslbeschreven

witte teekeningen vertoonen zich enkele , doch verstrooide

zwarte schubben en bij een paar exemplaren ziet men aan den

voorrand, wortelwaarts van het eerste wille blokje of streepje

nog een fijn, spits, zeer schuin wit streepje. De achtervleugels

en het aan de punt geelwitte achterlijf zijn iets lichter, doch

zuiverder grijs dan de voorvleugels, de franje nog iets lichter,

met gele haren in den binnenrandshoek der voorvleugels onder

het wille driehoekje. De onderzijde is grijs met een of twee

geelwitte vlekjes aan de punt der voorvleugels , een dergelijk aan
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hunnen binuenrandshoek, eene gclc spits der achlervlcugels

,

terwijl het geelachtig wit aan de punt des achteiiijfs zich over

ecnige ringen van den buik uitbreidt. De pooten zijn grijsachtig wit.

Met de aangehaalde beschrijving van Slainton (in lilteris) welke

Frey mededeelt, komen mijne exemplaren wel overeen, behalve

dat bij allen de kop en palpcn stellig eer wit dan grijs te noemen

zijn (Stainlou zegt: kop grijs, soms wil op het voorhoofd; pal-

pen grijs).

Het grootste deel der 50 exemplaren , die ik kweekte , heeft

twee witte voorrandsvlekjcs, slechts hij twee zijn er drie. Onder

de 28 met twee zijn er verder 2G bij welke het eerste voor-

randsvlckjc vierkant is en twee bij welke het tot eene spits is

uitgerekt. Slainton beschrijft de gedaante der voorrandsvlekjcs

niet , doch omdat de vorm met een vierkant blokje de meest

voorkomende is (allhans hier) neem ik dezen als type aan, ter-

wijl ik de exemplaren bij wie het eerste vlekje spits is tot

variëteit I reken en die mcl drie voorrandsvlekjcs lot variëteit II

breng, het verschil in de grondkleur der voorvleugels buiten

rekening latende.

Deze soort, alsmede R/iynchosporelld Staint., zijn in de be-

schrijving van het genus Elackista door Frey op cene verkeerde

plaats gezet. Mijns inziens moeten zij beiden tusschen n\ 5i

[Serricornis) en n». oo {Cerussella) staan, waarmede zij blijkbaar

naauw verwant zijn.

Volgens den catalogus van Staudinger en Wockc [Corrigenda

et Addenda p. 191) zou Elackista Caricis Staint., Eiilomolo(jisCs

Annual 1850, synoniem zijn van Pallidum Frey. Ik wil het

gaarne gelooven , doch uit de bedoelde plaats in hel Aimual

(p. 155) is dit niet op te maken, want Slainton geeft aldaar

geene beschrijving, maar zegt alleen dat Elac/iisfa Caricis naauw

verwant is aan Itynchosporclla ^ maar donkerder, met stomper

voorvleugels, waarop de subai)icale costaal-vlek (bij den type

mijn eerste voorrandsvlekje) regier staat.

Elachisla Paludum is mij ovciigcns alleen uil Engeland bekend

en koml ook in het voorjaar voor , daar de rupsen mede in

het laatst van April zijn gevonden.
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Behalve de gekweekte stukken ving ik ook een exemplaar van

den vlinder in het boschje , waar ik de rupsen had gevonden

(Snellen).

Elachista biatomella Frey p. 501 ; Linn. Ent XIII.

p. 284.

IVoord-Holland : Middenduin bij Overveen 10 Julij (Kinker).

Ook dit exemplaar is door Zeiler bestemd, die het vergeleken

heeft met voorwerpen dezer soort , die hij van de beeren

Stainton en Frey ontvangen had.. Wij halen echter Stainton's

Ins. Bril. niet aan, omdat onzes inziens zijne beschrijving niet

past op ons eenig inlandsch exemplaar (de Graaf, Snellen).

Lithocolletis Amyotella Dup. —Zeil. Linn. Ent. 1

.

p. 180. fig. 7. —H. S. V. p. 522. fig. 755.

Gelderland : bij Arnhem in Mei gevangen door v. Medenbach

de Rooy (Snellen).

Lithocolletis cera si col ella H. S. V. p. 526. fig. 78i,

785. —Frey p. 541.

Gelderland : Arnhem , in Julij , uit kersenbladen (onderkant)

verkregen (van Medenbach de Rooy).

Ik betwijfel het specifiek verschil van Cerasicolella H, S. en

Spinicolella Staint. {Pnmielln H. S.) , zoo als Frey reeds t. a. p.

gedaan heeft. Een exemplaar door v. M. de Rooy, volgens

zijne opgave uit den onderkant van een pruimenblad gekweekt
,

heeft gevlekte middenlarsen even als een kersenblad- vlinder
,

terwijl juist de ongevlekte middentarsen het specifiek verschil van

Spinicolella zouden uitmaken (Snellen).

Lithocolletis Cor y li Nicelli. —H. S. V. fig. 771. --

Staint. ISat. Hist. I . p. 107. pi. 2. fig. 2. —Corylella H. S. V. p. 520.

Drenthe: de rups bij Gielen in October; de vlinder verkregen

in Mei daaraanvolgende door Mr. Albarda (Snellen).

Lithocolletis connexella Zeil. Linn. Ent. \. p. 226.

—

H. S. V. p. 550. fig. 812.
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Friesland: Jelsum, een exemplaar 10 Mei uil een populier ge-

klopt (Albarda).

Dit exemplaar , hel eenige dal ik ooit van deze soort zag , is

beschadigd en wijkl ook af. Om deze reden maakte ik vroeger

bezwaar L. connexellu als inlaiidsch te vermelden. Zeiler evenwel,

die hel voorwerp zag en hel slellig als die soort benoemde
,

schrijft ons : » Hel is zeer beschadigd , zeer licht en zonder

teekening legen de spits van den voorrand » (Snellen).

Lithocolletis ïVicellii Staint. —II. S. V. p. oôô. fig.

792. —Frey p. 361.

Gelderland : te Velp , bij Arnhem , verkregen uil den onder-

kant van hazelaarbladeren door van Medenbach de Rooy. Ver-

gelijk ook Bouwstoffen III. p. 296 (Snellen).

Neplicula se p te mb relia Staint. —Frey p. 577. —v.

Hein. Wien. Ent. .^lonatschr. VI. p. 245, 231.

Gelderland : Arnhem , 20 Mei , uit I/ijpericum (van Meden-

bach de Rooy). Dil exemplaar heeft het eerste lid der achterste

tarsen donkergrijs, de overigen wit en de wille dorsaalvlek der

voorvleugels is bijna cirkelrond (Snellen).

P T E R O P H O R I N E N.

Platyptilus iso dactylus Zeil. (PI. 2. lig. 1 , 2 en ö.)

Zeil. Liiin. Ent. VI. p. 328. n". 4.

Zuid-Holland : langs de plassen bij RoUerdam heb ik ver-

scheidene rupsen gevonden in het begin van Augustus 1866 in

de toppen der stengels van Senecio nemorensis. Zij waren vol-

wassen anderhalve iN'ederlandsche duim lang ,
ia hel midden

ruim drie streep dik, voor en achter wal dunner, rond, naakt,

vuil groenachlig grijs, met (laauwe roode rug- en zijlijn, verder

met de gewone stippen , vooral duidelijk op de eerste ringen ,"

zwarten kop, halsschild en ook op de laatste ringen met eenige

zwarte hoornachlige vlekjes. Jonge rupsen zijn vuilpaars
,

gelee-

kend als de groolen, mei kleiner slippen. Op den 21" Julij vond
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ik volwassen rupsen en ook reeds eene pop; half volwassen voor-

werpen, die ik echter niet medenam, zag ik ook nog 12 Augustus.

De pop is slank, bruingeel, met drie bruine langslijnen en dik-

wijls over iederen ring nog met verscheidene langstreepjes op

rug en buik. Sterk bruin geteekend zijn ook de vleugelscheeden,

en tusschen de ooghulsels steekt eene spits vooruit
,

gelijk bij

de poppen der IVonagrien. Het rolronde achterlijf loopt in eene

stompe punt uit , doch aan de buikzijde , even voor de spits
,

staan eenige korte , stijve haartjes. Deze zeer bewegelijke pop

vindt men in den stengel, gewoonlijk boven in, met eenig spinsel

onder en boven haar ; soms zit zij ook in het midden van den

dikken stengel der plant en dan heeft de rups een vrij groot,

van binnen besponnen, vlieggat voor den vlinder gemaakt.

Uit de door mij gevonden rupsen en poppen verkreeg ik van

6 tot 28 Augustus tien vlinders, die tamelijk variëeren. De

vlugt bedraagt van 27—32 mm. Zij behooren tot Zeller's af-

deeling A van Pterophorus (genus Platyplüus H. S.) , blijkens de

slechts tot op I/o hunner lengte in tweeën gespleten voorvleu-

gels , welker lobben beide breed zijn , met zeer duidelijke , op

de voorrand-lob omgebogen
,

punt en binnenrandshoek , terwijl

de derde veder der achtervleugels in het midden een land van

zwarte schubben heeft.

Het voorhoofd draagt eene spitse kuif van schubben, die bijna

de lengte der doorsnede van het oog of wel ongeveer de helft

van die der palpen heeft. Kop, palpen, rug en voorvleugels zijn

bij vijf mijner exemplaren (var. A. fig. 1 en B. fig^ 2) bruinachtig

leemkleurig
, bij de overige vijf helt de grondkleur meer naar

het okergele over (var. C. fig. o). In het oog vallend is eene

bruine, driehoekige vlek, die op 2/3 van den voorrand
,

juist

voor de spleet, met hare basis aan den voorrand hangt en on-

geveer tot halverwege den binnenrand reikt. Zij vervloeit wortel-

waarts en is franjewaarts scherp begrensd en iets hol uitgesneden.

Voor die vlek ziet men over den gehcelen vleugel vele kleine

ietwat geslingerde witte dwarsschrapjes , voorbij de vlek op de

voorrandslob slechts enkele lichte stippen aan den voorrand.

Bij var. A. (fig. 1.) een wijfje, dat ik als het sterkst geteekende
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het eerst beschrijf, is de voorrand des voorvleugels hoven de

onderraiubader tot aan de driehoekige vlek veel donkerder dan

het overige van den vleugel, zwarlbruin, niet vrij sterk afste-

kende witte stippen of streepjes ; de vlek is mede zwarlhruin
,

franjewaarts tegen de spleet eerst door een gebogen zwart lijntje

begrensd, waarvan men het ondereinde als eene stip ziet; boven

het zwarte lijntje tot den voorrand is de vlek begrensd door

eene lichte bijna okergele plek die naar boven breeder en hel-

derder wordt. Op de bovenste der beide lobben ziet men nog

eene donkerbruine (doch lichter dan de eerstgenoemde) vlek
,

die ook driehoekig is en met hare basis aan den voorrand hangt.

Zij is nergens scherp begrensd. De tweede lob is tegen den

achterland geheel verduisterd door donkerbruine schubben en

over beide lobben loopt een zeer llaauw licht dwarslijnlje oji de

bovenlob achter de bruine vlek. De franjclijn is onafgebroken
,

zeer scherp, donkerbruin, zonder lichte of donkere stippen; de

franje langs den achtcrrand en in de spleet lichter dan de

vleugel, grauwgeel, om den binnenrandshoek van iedere lob

zwartgrijs , het breedst aan de benedenste lob ; de binnenrands-

franje is helderder, bijna okergeel, met twee zwarte schubvlekjes.

De achtervleugels met franje zijn donker bruingrijs, langs den

binnenrand der derde lob tot aan de punt met eene van den

schubbentand uitgaande donkere deelingslijn. Onder zijn de

vleugels zwartgrijs met eene lichtgele vlek aan den voorrand

der bovenste lob van de voorvleugels op dezelfde plaats waar

boven de bruine (hiehoek franjewaarts licht begrensd is ; de

bovenste lob is mede verder geheel geelachtig; het lichte lijntje

voor den achterrand iets duidelijker dan boven , de eerste lob

der achtervleugels tjehcel ongeteekend , de franje als boven. Het

achterlijf is donkerbruin, aan den wortel lichter, bijna geel; de

heupslukken en dijen der pooten bruin ; de scheenen eveneens .

boven wit bestoven, de vooiiarsen en de sporen der midden- en

achterpooten zuiver wit , do midden en achtertarscn mede wit
,

bruin gevlekt.

Rij var. U (fig. ä) een <ƒ, iets bleeker en minder bont geleekend

dan A is de voorrand voor de spleet slechts weinig donkerder .
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de lichte gele vlek aan de franjezijde der voorrandsvlek ont-

breekt en wordt door eene flaauwe lichte zoom vervangen; ook

ontbreekt de donkere vervloeijende bruine vlek op de bovenste

lob en de sterke donkere bestuiving van de onderste. Van het

lichte d warslijntje ziet men slechts een zeer flaauw spoor. Onder

is het geheele achlerrandsderde der voorvleugels hoog okergeel

gekleurd en de lichte vlek boven de spleet benevens het dwars -

lijntjes llaauwer dan bij A.

Var, G (flg. 5) een ?, het lichtstgekleurde exemplaar heeft voor de

voorrandsvlek geen donkerder voorrand der voorvleugels , de drie-

hoekige vlek zelve is helder lichtbruin niet zoo in het oog vallend

veel donkerder dan de grondkleur, evenzoo de beide lobben

slechts zeer weinig donkerder getint , zonder dwarslijntje , doch

met zigtbare witte dvvarsschrapjes, vooral op de onderste lob.

Onder de (jeheele franjehelft der overigens bruingrijze vleugels

geelbruin (met uitzondering van de tweede lob der achtervleu-

gels , welke lob bruingrijs blijft) en het lichte vlekje boven de

spleet tot eene gele stip aan den voorrand verkleind, het dwars-

lijntje bijna onziglbaar, de poolen minder bont dan bij variëteit

A en B.

Behalve deze tien exemplaren kweekte ik uit eene ontoereikend

gevoede rups een klein voorwerp van var. C, dat zeer flaauw

geteekend , iets grijsachlig van tint is en eene meer uitstekende

punt der voorvleugels heeft , met schuiner achterrand der eerste

lob dan mijne overige voorwerpen. Als kunstmatige variëteit

behoeft hel echter niet nader beschreven te worden. Prof. Zeiler,

die van ieder der drie beschrevene variëteiten een exemplaar zag,

benevens liet laatstvermelde kleine, zegt te haren opzigte het

volgende: «Zonder de ontvangen berigten (over de rups) had ik

in deze exemplaren ten minste twee soorten gezien. Nenwralis

(wij hielden namelijk de hem toegezonden exemplaren voor die

soort) onderscheidt zich behalve door het ontbrekende hebte

dwarslijntje (op de onderzijde van de eerste lob der achter-

vleugels) alleen door de, niet eens constante meerdere grootte

van Zetlerstediii en kan dus niet tol uwe exemplaren behooren.

Van den als rups in Tussilago farfara levenden Gonodactylus
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onderscheiden zich uwe exemplaren door hun geheele voorkomen

en zeer waarschijnlijk als goede soort. IS". 95 ' schijnt mij zeer

goed op de beschrijving van Isodacfylus (waarvan ik geen ander

dan hel in de Linnaea vermelde exemplaar zag) te passen. Zeer

schoon stemmen de i cxemplaien " overeen in hel ontbreken

der wille stip in de bruine achterrandslijn der eerste lob, en ik

ben zeer geneigd al deze exemplaren voor Isodacfylus en voor

eene goede soort te houden. »

Dat het vermelde kleinere en llaauw geteekende exemplaar

door Zeiler bevonden werd goed mei zijne beschrijving in de

Linnaea overeen te stemmen, laai zich daaruit verklaren, dal

die beschrijving naar een oud en beschadigd voorwerp is gemaakt,

waarop de teekening zeer onduidelijk was geworden. Over hel

algemeen komt de beschrijving met mijne voorwerpen goed over-

een. Alleen moet ik als belangrijke afwijking vermelden, dal ik

bij geen mijner exemplaren iels van de menigte wille schubben

op de onderzijde van de eerste lob der achtervleugels zie.

Overigens zijn de verschillen Ie verklaren uil den toestand van

het door Zeiler beschreven voorwerp, dal waarschijnlijk lol mijne

var. A behoorde, welke dus als type kan beschouwd worden.

De door Zeiler aangehaalde en ten deele afgeschreven beschrij-

vingen van SimUidac/ylus Curtis, Dale en Monodactyla Haworth

zijn zoo onbepaald, dat deze namen voor onze soort niet in aan-

merking kunnen komen.

Van Zetlersledlii Zeil., na NemoraUs de naast verwante soort,

waarvan ik twee origincelen voor mij heb, onderscheidt Isodac-

tylus zich door meerdere groolle. IVI ij ne Zetlerstedlii hebben

namelijk slechts cene vlugl van tì2 en 2i mm. Dan zijn de

voorvleugels sterk helder okergeel en biuin gemengd , de laatste

kleur voor de spleet in den vorm van eene of twee schuine

bruine dwarsslrepen , doch zonder gelijkmatig verdonkerden voor-

rand \ ook zie ik niets van de witte dwarssciirapjes van /sodac-

lylus ; de bruine voorrandsvlek is helder (lonkeil)ruin , ook

' Bovenvermeld klein exemplaar (Snellen/.

' Ook de zes overigen (Snellen).
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wortelwaarls scherp begrensd, franjewaarts helder okergeel; over

de beide lobben loopt onder en boven een duidelijk licht dvvars-

lijntje, dat ook op de onderzijde der eerste achtervleugellob te

zien is; eindelijk is de achterrandsfranje der voorvleugels wit.

Gonodaclylus nog verder verwijderd is grijs met cene donker-

grijze voorrandsvlek als bij Zeilerstedlii gevormd en een licht

dvvarslijnlje over de lobben onder en boven, ook, doch flaauw,

op de onderzijde der eerste achtervleugellob. De achterrands-

franje der voorvleugels is bij een mijner exemplaren grijs met

eene wilte stip, gelijk Zeiler beschrijft, bij een ander (collectie

Kinker) bijna geheel wit, zoo als Herrich- Schaeffer afbeeldt.

De beide exemplaren van Gonodaclylus zijn iets grooter dan

Zeilerstedlii^ met welke zij overigens in den aanleg der teekening,

ook in het gemis op de voorvleugels der wilte dwarsschrapjes

en van eenen gelijkmatig verdonkerder voorrand overeenstemmen.

De vliegtijd van Gonoddctylus schijnt dezelfde a\s \an Isodaclylus
;

ik ving ten minste een afgevlogen exemplaar der eerstgenoemde

soort in September. Waarschijnlijk komen dus van Gonod. twee

generatiën voor, daar Zeiler Mei en Junij opgeeft (Snellen).

De Heer Stainton , aan wien ik van Snellen's gelukkigen vond

mededeeling had gedaan, heeft daarvan melding gemaakt in

The EnlomologisC s Monthly Magazine^ Julij 1867, pag. 59.

Dat hij evenwel in dit berigt den naam van Snellen van Vollen-

hoven in de plaats van Snellen schreef, laat zich alleen daaruit

verklaren , dat hij in de meening schijnt te verkeeren dal beide

Heeren een en dezelfde persoon zijn.

Ik wil ten slotte nog de aandacht vestigen op eene aanteekening

en afbeelding voorkomende in de Naliiurlijke Historie of uil-

voeriye beschrijving der dieren^ planten en mineraalen volgens

het samenstel van den lieer Linnaeus door Houtluyn en wel in

het eerste deels elfde sluk, vervolg der Insekten. Amsterdam 1767.

Nadat Hüultuijn over Plerophorus pterodactylus gehandeld

heeft , spreekt hij t. a. p. pag. 748 over eene andere soort van

veer-uillje , hem toegezonden door den heer Juliaans te Utrecht

en afgebeeld in fig. 18, plaat 92 van zijn werk. Dit veer-uiltje

had , zoo als de tekst leert , « de voorste wieken maar een
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weiuigje gespleelen en vliesachlig, bruingeel van kleur, met een

donkeren vlek: terwijl de achtersten ieder in drie pluimen ver-

deeld waren » . De heer Juliaans « hadt hel rupsje daarvan in

de steelen van de Solidago sarracenica ontdekt ».

De aanteekening is kort, maar de afbeelding vult aan. Jam-

mer evenwel dat de figuur, waarover sprake is, juist de eenige

op die plaat is, die niet met zekerheid kan worden bestemd,

hetgeen met geen der overige figuren het geval is, althans voor

zooverre zij Europesehe vlinders voorstellen. Zooveel is echter,

geloof ik, zeker, dat fig. 18, ofschoon wat vleugel vorm aangaat

misleekend, zoo als de vorm en teekening der bovenvleugcls aan-

loonen , cene Plalyplilus voorstelt en dus behoort tot dezelfde

onderafdeeling der Ptcrophoren als Isodactylifs. De afbeelding

heeft eene donkere driehoekige vlek op de bovenvleugcls, waarvan

de basis aan den voorrand hangt, en de punt tot het begin der

spleet reikt.

De fijne witte lijnen, die langs twee zijden van den driehoek

loopen , zijn overdreven , want zoo scherp geteekend komen zij

bij geen bekenden Platyptilus voor ; daargelaten dat mij geen

voorbeeld bekend is van eenen lichten zoom langs de naar den

vleugelworlel gekeerde zijde van den donkeren voorrandsdriehoek.

Wij hebben dus eenen Platyptilus met bruingele bovenvleugels

en donkeren voorrandsdriehoek met lichten zoom.

Dit alles past zeer goed op de door Snellen beschreven var. B.

van Isodacfylns. Dat in figuur 18 de schubtanden aan den

binnenrand der bovenvleugels en de schubtand aan de derde

veder der ondervleugels zijn weggelaten, kan geene verwondering

baren , wanneer men let op de weinige naauwkeurigheid waar-

mede men de twee Ptcrophoren , die op plaat 1)2 voorkomen
,

heeft bekeken , daar men in figuur 1 9 , aan de welbekende

P/er. pentadaclyltis ^ in overeenstemming met den tekst, slechts

twee , in plaats van drie veders in de ondervleugels heeft ge-

geven. Hetzelfde geldt omtrent den vorm van de vederen der

ondervleugels in fig. 18. .Men kan loch gerust aannemen dal

lijnvormige ondcrvleugelvederen bij een Platyptilus in strijd zijn

met de natuur.
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En nu de plant , waarin de rups door den heer Juliaans ge-

vonden was. Een mijner botanische vrienden deelt mij mede
,

dat volgens de Candolle's Prodromus, Pars. VI. p. 553, Solidago

sarracenica Fuchs, dezelfde plantensoort is als Senecio Fuchsii

Gmel. ; en dat volgens Koch {Synops.) Senecio Fuchsii eene

variëteit is van Senecio nemorensis^ in systematische orde ge-

plaatst tusschen Senecio nemorensis en Senecio sarracenicus.

Voegt men het gezegde bijeen dan is het zeer waarschijnlijk

dat de aanteekening en afbeelding van Houttuijn onzen Isodacfyliis

betreffen , in welk geval de levenswijze dier soort reeds honderd

jaar geleden hier te lande zou bekend geweest zijn (de Graaf).

Pterophorus serotinus Zeller. (PI. 2. fig. 4). Zeller,

Linn. Ent. VI, p. 561. n". 27.

Gelderland : de heer P. G. T. Snellen heeft op 2i Augustus

1865, op een moerassig stuk grond bij Nijmegen vier gelijk-

soortige Pterophoren gevangen , waarvan een door den heer

Zeiler als zijne Serotinus bestemd is. Alleen dit exemplaar is

in goeden staat, maar ietwat afgevlogen, waaraan waarschijnlijk

zal zijn toe te schrijven dat van de «strigula laciniae anterioris

in cilia usque albida», door Zeiler in zijne diagnose vermeld,

niets te zien is. Zie echter ook Frey: Die Tineen und Ptero-

phoren der Schweiz, p. 611. Een ander exemplaar, hetwelk

sterk is afgevlogen , en door Mr. J. H. Albarda op 5 Augustus

in Friesland te Oldeberkoop werd gevangen , wordt door Zeiler

ook voor Serotinus gehouden.

In den Catalog der Lepidopteren Europa's und der angren-

zenden Ländern van Dr. Staudinger en Dr. Wocke , wordt Pt.

bipunctidacf l/lus Haw. met een? als synoniem van Serotinus ver-

meld. Stainton
, die Bipunctidactylus Haw. der Bouwstoffen

,

dl. 5. p. 409 (niet 509) n^. 9, voor mij bestemde, schreef mij

later, dat hij wel geloofde dat deze soort één was met Serotinus.

Ik kan die meening niet deelen, wanneer ik de exemplaren,

die Stainton als Bipunctidactylus bestemde, met het voorwerp

vergelijk, dat Zeiler als Serotinus benoemde. Het blijft een

punt van nader onderzoek (de Graaf).
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Pterophorus Loewii Zeiler. (PI. 2. lig. 5.) —Linn. Ent.

VI. p. 56i. n°. 28. —Het (jrijze vedermotje Sepp. VI. p. 177.

tab. 45.

Ook van deze soorl , door den heer Zeiler benoemd , zond

ik hem (wee exemplaren ter hezigligini?. Beide zijn gekweekt

door den heer Mr. J. II. Albarda, uit rupsen in het laatst van

Augustus en begin van September 18GG gevonden op het eiland

Schiermonnikoog , op het zaad van Erythraea lilloralis.

«De rupsen zijn, zoo schreef hij, naar voren zeer verdund

met zeer kleinen kop, sterk behaard, groen, met roodcn rug-

gestreep. Zij zijn thans (14 September) allen (3 in getal) ver-

popt. De popjes hangen aan het staarteinde. — Ik twijfel er

volstrekt niet meer aan of deze soort is bedoeld bij Sepp VI.

45». Zoo is dan Albarda's waarneming de determinatie komen

bevestigen , die Werneburg van de aangehaalde plaat van Sepp

heeft gegeven! De aldaar afgebeelde rupsen waren, blijkens den

tekst, op Erythraea centaurium gevonden. Omtrent de aantee-

kening van Albarda, dat de popjes aan hel staarteinde hangen,

schrijft Zeiler: «1st ganz richtig», met verwijzing naar zijne

Abluindlumj über die Plerophoriden in de Isis (die ik niet bij

de hand heb) en onder bijvoeging, dat zij nog op eene andere

plaats zijn vastgehecht; maar niet zoo als de Pieriden. Aan een

ledig popje , dat Albarda mij zond , zie ik alleen dit , dat het

behalve aan het slaartpunt ook nog aan het daarop volgende lid

is vastgehecht.

De twee mij toegezonden exemplaren van het volmaakt insect

wijken aanmerkelijk af in tint en scherpte van teekening.

Het eene exemplaar heeft een vlugt van 22 mm., kop en voor-

rug licht bruinachtig graauw, bovenrug en einden der schouder-

bedekking lichtgrijs besloven. Bovenvleugels bruinachtig grauw
,

vooral de voorrandhclfl vóór en achter despleet; de binnenrand

is smal bleek roodachtig geel: overigens is de binnenrandhelft

der bovenvleugels van den wortel tol aan de spils der onderste

lob lichtgrijs bestoven, even als de spits der bovenste lob. Zwarte

schubben zijn, aan den vlcugelwortel beginnende, in de geheelc

lengte der vleugelvouw geplaatst als lijne puntjes: dergelijke
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schubben, maar hier en daar wat meer opeengehoopt, ziet men

lusschen het langwerpige vlekje op 1/5 der vleugels en de spleet.

Dit vlekje, even als het langstreepje tegen de spleet, wordt door

opeenhooping van zwarte schubben gevormd. Op de onderste lob

zijn twee fijne zwarte langstreepjes boven elkander geplaatst ; het

bovenste in tweeën gedeeld. Op de bovenste lob ziet men één,

dikkere, langstreep, die boven het begin der spleet aanvangt,

en eindigt waar de tip grijs wordt. Vier zwarte punten aan de

einden der lobben; 2 in den binnenrandshoek der eerste lob

(op de regiervleugel evenwel duidelijker dan op de linker) en 2

aan de spits der tweede lob. Voorrandfranje der eerste lob van

het midden der vleugels tot aan de spits in toenemende breedte

duidelijk wit. Binnenfranje der spleet lichtgrijs, die der achter-

randen donkergrauw; langs den binnenrand der vleugels rood-

achtig grauw. —Onderzijde der bovenvleugels roodachtig bruin-

grauw; de lobben vóór de spits lichtgrijs bestoven. De zwarte

franjepunten zijn zeer duidelijk. De witte voorrandfranje steekt

scherp af.

De ondervleugels zijn op de boven- en onderzijde roodachtig

grauw; de franje wat zuiverder grauw.

Achterlijf licht bruinachtig grauw ; de twee eerste ringen van

boven wit en twee fijne witte streepjes op het derde lid. Staart-

pluim met witte haarschubben. Een ^.

Van het andere exemplaar, een vlugt hebbende van 20 mm.,

zijn de boven- en ondervleugels roodachtig grauw. De boven-

vleugels zijn minder met wit besloven en niet zoo rijkelijk met

zwarte schubben bezet als bij het eerst beschreven exemplaar,

zoodat dan ook de zwarte streepjes meerendeels zeer onduidelijk

zijn, of geheel of ten deele ontbreken. Voorrandfranje wit. Twee

zwarte punten in de franje der bovenste- en 2 in de franje der

onderste lob.

Geen der beide exemplaren heeft een binnenrandshoek aan de

eerste ondervleugelveder. Deze is zuiver lancetvormig. Daarin

verschillen deze twee exemplaren van de vier hierboven vermelde

voorwerpen van Serotinus^ die Snellen bezit en welke een duide-

lijken binnenrandshoek aan die veder hebben. Dit kan een goed


